ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE RADY MĚSTA KOPŘIVNICE
PRO MÍSTNÍ ČÁST VLČOVICE V ROCE 2017
Místní komise se v průběhu roku 2017 sešla celkem 9x. Všech devět jednání se konalo
v řádných termínech. Během všech jednání místní komise byl garantem 1. místostarosta
Lumír Pospěch, který se účastnil sedmi z těchto devíti jednání. Březnového jednání místní
komise se zúčastnil i další člen RM Kopřivnice, konkrétně Ladislav Myšák. Přehled o účasti
jednotlivých členů místní komise je uveden v příloze č. 1 této zprávy.
Místní komise v rámci svých jednání řešila např. tyto záležitosti:
průběh přípravy projektu odkanalizování Vlčovic
žádost o doplnění jednoho VO v oblasti dolního konce mezi domy č.p. 139 (Kahánek Petr)
a č.p. 211 (Kahánek Radim) z důvodu zvýšení bezpečnosti cyklistů jedoucích po cyklotrase;
mezi uvedenými nemovitostmi se nachází napojení cesty od osmi domů nové zástavby na
obecní místní komunikaci a auta z této cesty na místní komunikaci vjíždějící mají jen malou
šanci často špatně osvětlené cyklisty jedoucí po cyklotrase včas zahlédnout
žádost pana Vladimíra Jaška o provádění zimní údržby části spojovací účelové komunikace
v úseku mezi č.p. 140 (Mikulenkovi) a č.p. 220 (Bábíkovi)
žádost Mgr. Ladislava Myšáka na místní komisi ohledně sběru informací o způsobu
jednání zástupců společnosti Koneko, spol. s r.o., s občany
informaci Mgr. Ladislava Myšáka o jeho návrhu na uspořádání akce typu „Lašské
koštovačky“ v místních částech Vlčovice a Mniší
žádost pana Lubomíra Poláška st. a paní Šárky Poláškové na místní komisi ohledně jejího
vyjádření k jimi zamýšlené nadstavbě budovy restaurace přiléhající ke KD Vlčovice
žádost paní Sylvy Kriškové z OMM MÚ Kopřivnice o vyjádření místní komise k možné
výpůjčce/pronájmu části pozemku p.č. 16/1 v k.ú. Vlčovice panu Václavu Lysovi za účelem
včelaření a malého zahradničení
žádost paní Jany Porubové z OMM MÚ Kopřivnice o vyjádření místní komise k záměru
prodeje části pozemku p.č. 947/1 v k.ú. Vlčovice
žádost o urychlenou opravu povrchu místní komunikace u č.p. 140 (Mikulenkovi), k jehož
poškození došlo v souvislosti s opravou poklopu kanalizačního řadu. Díra v komunikaci
výrazně narušuje bezpečný vjezd/výjezd obyvatel č.p. 140 na/z jejich pozemku
žádost o zajištění odstranění návozu kamenů na městské účelové komunikaci podél plotu
s č.p. 230 (Plocovi)
rezignaci MUDr. Kateřiny Plocové na funkci člena místní komise podanou dne 26. června
2017
schválení seznamu navrhovaných investičních akcí pro zařazení do rozpočtu města
Kopřivnice na rok 2018, včetně určení jejích priorit
žádost z oddělení správy budov a komunálního hospodářství MěÚ Kopřivnice o stanovisko
místní komise ve věci žádosti manželů Štěpánových z Vlčovic o zaslepení místní
komunikace vedoucí těsně kolem jejich domu č.p. 52
žádost o zajištění odvozu a opětovného přistavení kontejnerů na biologický odpad v době
jejich umístění v místní části Vlčovice tak, aby byly vyvezeny vždy následující den po dni
jejich prvního přistavení a jejich opětovné přistavení po tomto odvozu
informaci o jmenování pana Jiřího Rečka novým členem místní komise Radou města
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souhlas s pronájmem části pozemku p.č. 1000/1 v k.ú. Vlčovice pro zřízení odstavného
pruhu s 9 vyhrazenými stáními pro nákladní automobily společnosti Brose CZ spol. s r.o. za
podmínky, že nejméně třetina ročního příjmu města z tohoto pronájmu bude použita pro
financování oprav komunikací, oprav VO, případně jiné investice v místní části Vlčovice
doplnění návrhu investičních akcí do rozpočtu města Kopřivnice na rok 2018 o řešení nové
plochy pro možnost rozšíření kapacity stávajícího hřbitova ve Vlčovicích
žádost o urgentní opravu střechy KD ve Vlčovicích z důvodu opakovaného zatékání vody
do sálu kulturního domu, především vzhledem ke zvýšenému počtu pořádaných akcí v KD
Vlčovice plánovaných na prosinec 2017 až březen 2018
žádost o provedení kontroly stavu nadzemního vedení veřejného osvětlení ve Vlčovicích,
jelikož téměř při každém dešti nebo povětrném počasí dochází k výpadkům celých větví
veřejného osvětlení – opakovaně hlášeno především z horního konce v úseku od autobusové
zastávky Vlčovice – u kostela (směr Frenštát p./R.) podél místní komunikace kolem č.p.
44/244 směrem k č.p. 105.
žádost o úpravu dopravního značení na křižovatce průběžné místní komunikace na návsi
(vedoucí od SG–VETu ke kulturnímu domu) a slepé místní komunikace na návsi vedoucí od
této křižovatky (u č.p. 92) k č.p. 167 (Ledničtí) z důvodu častých dopravních nehod tak, aby
vozidla jedoucí po průběžné místní komunikaci měla na této křižovatce vždy přednost před
vozidly přijíždějícími ze slepé místní komunikace; jde tedy o zrušení v tomto místě zcela
nevyhovující přednosti zprava formou osazení inkriminované křižovatky jednou dopravní
značkou „P04-Dej přednost v jízdě“ s dodatkovou tabulkou E02b (s vyznačením tvaru
křižovatky a hlavní silnice) ze strany slepé místní komunikace.
Na většinu svých podnětů obdržela místní komise odpověď, většina výzev místní komise
byla ze strany odpovědných orgánů vyslyšena, většině žádostí místní komise bylo v kratším
či delším časovém horizontu od podání žádosti vyhověno. Podněty, výzvy a žádosti místní
komise, u kterých k tomu zatím nedošlo a které místní komise považuje nadále za aktuální,
se budou opakovaně objevovat v následujících zápisech z jednání místní komise až do
okamžiku realizace opatření či obdržení odpovědi ze strany odpovědného orgánu města.
Místní komise žádá, aby byla alespoň informována o každé záležitosti týkající se místní
části Vlčovice, která má být Radou města projednávána, a to i v případech, kdy Rada města
po místní komisi nežádá její vyjádření k projednávané věci.

Vypracoval
dne 15.1.2018

Ing. Radim Hyvnar
předseda místní komise

Přílohy:
Příloha č. 1: Účast členů MKRM Vlčovice na jednáních místní komise v roce 2017
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